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Ako na údržbu Vašej fínskej sauny 
Vlhkosť a vysoká teplota je ideálnym prostredím pre tvorbu plesní, preto by sme mali 
saunu dostatočne často vetrať, aby sa drevené povrchy náležite vysušili. Drevený povrch 
obkladov a vnútorného vybavenia je dôležité taktiež udržiavať čistý a hygienicky nezávadný. 

 
Je dobré dodržiavať niekoľko základných pravidiel, aby Vám sauna dlhšie vydržala. 

Pravidelné kontroly 

 Pravidelne kontrolujte nastavenie kovania dverí (viď návod na montáž sauny, montáž 
sklenených dverí). 

 Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutkových spojov.  
 Pravidelne kontrolujte elektrické prívodné káble, či nejavia známky poškodenia. V 

prípade poškodenia saunu nepoužívajte, odpojte od siete a nechajte opraviť. 
 Saunové kamene prekladajte najmenej 1x ročne, príliš malé kamene vytrieďte a 

odstráňte tiež prípadný kamenný prach alebo úlomky kameňov. Odporúča sa každé 2 
roky kamene vymeniť. 

Čistenie 

Až 4x ročne (v závislosti od frekvencie saunovania) saunu vyčistite. Čistenie vodou po každom 
saunovaní sa neodporúča z dôvodov zvýšenia vlhkosti, ktorá oslabuje drevo a v horších 
prípadoch môže zapríčiniť vznik plesní. 

1) Čistenie vykonávame navlhčenou handričkou, prípadne mäkkou kefou alebo špongiou. 
2) Pre hygienu a čistotu najviac namáhaných (sedák, podhlavník,...) drevených plôch 

používame prostriedok Saunareiniger. Tento koncentrát sa riedi 1:10 až 1:30. Pri 
každodennom saunovaní prostriedok Saunareiniger používame min. 1x týždenne. 

3) Po čistení nechajte saunu dostatočne vyvetrať, aby sa vo vnútri nedržala vlhkosť, ale 
dbajte na to, aby sauna neschla príliš rýchlo. V prípade príliš rýchleho vysušenia sa 
môže drevo začať krútiť a popraskať. 

POZOR: V žiadnom prípade NEPOUŽÍVAJTE čistiace prípravky na báze chlóru!!! 

Tipy pre predĺženie životnosti Vašej sauny 

1) Drevené časti sauny by nemali prísť do styku s pokožkou. Pot sa potom vsakuje do dreva 
a môže zapríčiňovať tvorbu plesní, prípadne černenie dreva. Používajte uterák ako na 
sedák lavice, tak aj na opierky. 

2) Po saunovaní nechajte kachle bežať po dobu cca 15minút, aby sauna vyschla. 
3) Nenechávajte v saune nádoby s vodou. 
4) Zabezpečte správnu ventiláciu vzduchu v saune. 

UPOZORNENIE: 
 Nepoužívajte nádoby ani iné predmety z medi, pretože meď môže na dreve 

zanechať fľaky. 
 Nepoužívajte saunu ako skladisko alebo sušiareň na bielizeň!!! 
 Vnútro sauny sa nesmie moriť, natierať farbou či inak lakovať. Následné 

odparovanie chemikálií môže spôsobiť vážne zdravotné problémy!!! 
 Na čistenie nepoužívať prípravky na báze chlóru!!! 

 

Váš Mountfield 

 


